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REQUIEMUL ROMÂNESC ªI TRADIÞIA LUI ÎN MUZICA NAÞIONALÃ
„Pentru mine, a compune înseamnã un act care învesteºte operei de artã un anumit sens
contemporan, mai generalizat ºi capabil sã vorbeascã într-o limbã universalã.”1
Cuvintele sunt întotdeauna prea puþine atunci când încerci sã vorbeºti despre muzicã; sau poate
... prea multe. Tãcerea este virtutea rarã, singura care poate supravieþui în vecinãtatea marii muzici;
prea puþini însã suntem capabili de ea ºi, tocmai de aceea, nu-mi pot opri, din fire, câteva vorbe despre
un eveniment al interpretãrii camerale româneºti, consumat dincolo de cuvinte, dincoace de ceea ce
se poate rosti despre muzicã.
În principala sa carte de analize muzicale, în cadrul articolului dedicat – cu atâta intensitate
afectivã – lui Liviu Glodeanu, ªtefan Niculescu potrivea cuvinte despre drumul încãrcat de
semnificaþii al lui Ulise. Aceste cuvinte, recitite în anul în care Dumnezeu l-a primit printre
nemuritori, dobândesc o semnificaþie unicã: „Prezenþa artistului în opera sa este singura prezenþã
autenticã; artistul este cu atât mai împlinit cu cât persoana lui se eclipseazã îndãrãtul operei. (…)
Nesfârºita peregrinare conduce în cele din urmã la pacea, liniºtea ºi odihna mult râvnitei Ithaca”2.
Ajuns la momentul odihnei, ªtefan Niculescu ne prilejuieºte o retrospectivã a creaþiei sale, din
care nu putem sã nu remarcãm ultimul moment componistic, profetic ºi tulburãtor intitulat Pomenire
– un requiem românesc. În opinia marelui gânditor al artei sunetelor, „exegeza, oricât de
competentã, a unei capodopere nu izbuteºte sã descrie exclusiv verbal ceea ce a fost sortit sã se
manifeste muzical”3; ar trebui sã recurgem la „analiza fundamentatã pe dramaturgie, pe o posibilã
semanticã muzicalã, mai puþin subiectivã sau arbitrarã”4. Nicolae Steinhardt cita, cu privire la
fragilitatea descoperirii sensului autentic al operei de artã, mai cu seamã al unei capodopere de final
de creaþie, ca aceea la care ne referim, câteva considerente estetice: „Fiecare operã de artã are o
aurã a sa; aceasta trebuie înþeleasã în primul rând”5. Aceastã aurã este cea care ne reþine atenþia în
singurele douã cazuri pe care le cunoaºtem în literatura muzicalã autohtonã, în privinþa abordãrii
muzicii funebre în ipostaza sa de requiem: Marþian Negrea ºi ªtefan Niculescu.
„Fiecare operã trebuie sã-ºi aibã originea ei interioarã.”6
„Conteazã doar dacã un fapt de artã sau de viaþã e autentic.”7
Ambele capodopere abordeazã acelaºi moment crucial al existenþei omeneºti – trecerea spre
eternitate – din douã perspective complet diferite, datorate, desigur, ºi poziþionãrii cronologice
diferite în timp. Requiemul lui Marþian Negrea – disponibil doar în formula înregistratã la Academia
din Cluj-Napoca – este compus cu jumãtate de veac înaintea lucrãrii lui ªtefan Niculescu, dar redã cu
aceeaºi plurivalenþã caracterul complex ºi impresionant al muzicii de înmormântare sau de pomenire.
Este de remarcat faptul cã numai cei doi autori au recurs la titulatura de requiem, conservând însã
intactã expresivitatea profund ortodoxã a termenului „pomenire”. Estetica expresivã a „missei
gregoriene funebre”8 este mixatã într-o modalitate singularã cu cea a spiritualitãþii ortodoxe, direct
prezente în muzica lui Marþian Negrea.
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ªtefan Niculescu – trecut la cele veºnice în prima lunã a acestui an – a prezentat la Ateneul
Român propria sa viziune asupra trecerii spre veºnicie în data de 23 ºi 24 martie 2007, în concertul
simfonic dedicat memoriei lui Mihai Brediceanu (dispãrut dintre noi la data de 5 martie 2005),
concert susþinut de Orchestra ºi Corul Filarmonicii din Bucureºti, sub conducerea lui Horia
Andreescu. Fiind martora acestui eveniment, salutat discret, din salã, de cãtre compozitorul care pe
atunci se afla într-o dispoziþie de sãnãtate excelentã, m-a marcat profund tocmai curajul sãu estetic
(asumat integral, conºtientizat!) de a alãtura termenul requiem – caracteristic experienþei spirituale
vest-europene – cu cel al pomenirii – caracteristic creºtinismului rãsãritean. Formularea un requiem
românesc ne aminteºte cu siguranþã de cea a lui Brahms, care îºi intitula capodopera din domeniu un
requiem german; faptul este amintit de însuºi compozitorul în programul de salã al primei audiþii.
Dupã propria mãrturisire, lucrarea dedicatã vocii de bas solo, corului mixt ºi orchestrei este o
„meditaþie muzicalã pe texte rituale româneºti, alese din marea tradiþie cultã ortodoxã (rânduiala
ortodoxã a înmormântãrii sau a parastasului) ºi din tradiþia oralã arhaicã a þãranului (cântece
funebre9). Numele pomenire corespunde intenþiei textelor alese (aducerea aminte de Cel de Sus ºi de
cei adormiþi întru Domnul)”10. Lucrarea are 7 pãrþi, majoritatea pentru cor mixt ºi orchestrã:
Odihneºte, Mântuitorule, Doamne miluieºte11, Cântecul zorilor, Stihirile glasurilor, Strigãtul
Atotþiitorului12, Evanghelia (pentru bas solo, cor ºi orchestrã) ºi Pomenirea. Requiemul conþine ºi
prelucrarea vocal-simfonicã a unui fragment din Sonata sopra Sancta Maria ora pro nobis de
Monteverdi, evidenþiind o clarã raportare stilisticã la universalitatea sonorã a spaþiului de inspiraþie
muzicalã a compozitorului.
„Transformându-se îºi aflã odihna. Toate sunt unu.”
„M-am cãutat pe mine însumi”13
Ilustrul compozitor ardelean Marþian Negrea a optat pentru o armonizare, pentru transpunerea
vocal-simfonicã a slujbei de pomenire (care se aseamãnã foarte mult, din punctul de vedere al
alcãtuirii) cu aceea de înmormântare. Aceastã atitudine poate pãrea retrogradã sau poate pãrea o
eschivã de la creativitatea care naºte presiune asupra compozitorului, dar în realitate este un gest de
profundã evlavie faþã de tradiþia muzicalã a Bisericii Ortodoxe, pe care a dorit sã o revalorifice din
punct de vedere sonor într-o formulare caracteristicã Vestului european, respectând-o însã întru totul.
Armonizarea la care recurge Marþian Negrea este una de facturã neoromanticã, ce nu mai era
caracteristicã anului 1957 în care a fost creat Requiemul; cu atât mai importantã devine, în acest
context, situarea muzicalã a lui Marþian Negrea în cadrul unui aparent conformism muzical, care
preferã aceastã abordare tradiþionalã pentru respectarea plinã de reverenþã spiritualã a tipicului
slujbei ortodoxe. Ascultând Requiemul compozitorului sibian, se creeazã o situaþie esteticã pe care o
considerãm unicã: autorul dispare complet îndãrãtul operei sale, iar opera sa nu se mai impune
printr-un coeficient de creaþie personal, ci se integreazã într-o tradiþie milenarã din care s-a nãscut ºi
s-a alimentat: aceasta este maniera de valorizare maximalã a expresivitãþii latente a discursului
muzical.
„Muzica vorbeºte în noi fãrã sã recurgã la cuvinte. Existã ceva intraductibil în muzicã, dar
acest intraductibil nu este incomunicabil: el se transmite tocmai ºi exclusiv prin muzicã”14. „Unul
din scopurile muzicii e sã refacã starea purã a spaþiului audibil. Ca sã-ºi atingã scopul, muzica
9
10
11
12
13
14

Melodia aleasã se intituleazã Zorile, publicatã în 1936 de cãtre C. Brãiloiu.
ªtefan Niculescu, Program de salã al concertului din data 23-24 martie 2006 de la Ateneul Român, în memoria lui Mihai
Brediceanu (14 iunie 1920-5 martie 2005), p. 8.
Corespunzãtor secþiunii catolice Kyrie eleison.
Ce corespunde catolicului Dies irae.
Heraclit, aforisme citate în ªtefan Niculescu, op. cit., p. 308.
Ibidem, p. 350.

294

Þara Bârsei

trebuie sã devinã cât mai comunicabilã.”15 „Prin îndelunga aprofundare a unei opere de artã nu
facem altceva decât sã ne descoperim pe noi înºine. O creaþie rãmâne nemuritoare în mãsura în care
ne oferã ºansa auto-revelãrii.”16. În asemenea situaþii cuvintele devin dificil de reþinut, cerându-ºi –
ca întotdeauna! – dreptul febril la existenþã. ªi ele îºi vor consumatã existenþa fragilã în vecinãtatea
celei mai abstracte dintre arte, poate celei mai frumoase dintre toate. Totuºi, putem îndrãzni sã
vorbim despre muzicã. Despre o asemenea muzicã …
The Romanian Requiem
Abstract
This aesthetical study is a reason to see the difference between two masterworks of the
Romanian music of the 20th century: Pomenire – un requiem românesc signed by ªtefan Niculescu
and Requiem by Marþian Negrea. We try to reveal the aesthetical conception of the two great
composers, facing the ritual of the dead in two different ways. The connection between the musical
language and the philosophical conception is one of great authenticity and it has its importance in
analyzing the music.
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